QUARESMA 2022
01) ENTRADA: EU CONFIO EM NOSSO SENHOR
Eu confio em Nosso Senhor com fé, esperança e amor! (2x)
1- Creio em Deus, Uno, Trino e Eterno. Que criou o céu, a terra
e o mar. Sou católico, crente e sincero, a meu Deus aprendi a
adorar.
2- Eu espero salvar a minha alma, com o auxílio da graça de
Deus. Cumprirei sempre os Dez Mandamentos, que abrem as
portas do céu.
3- Amo a Deus sobre todas as coisas e lhe dou este meu coração. Amo o próximo como a mim mesmo, pois o próximo é
nosso irmão.
4- Nesta Igreja de Cristo infalível, a quem amo com grande ardor. Me alimento do Corpo e do Sangue do Eterno e Divino Senhor.
5- Eu confio em Nossa Senhora e lhe peço eficaz proteção. Pois
minh'alma tranquila descansa, repousando no seu coração.
02) ENTRADA: O POVO DE DEUS
1- O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente
alguém caminhava. O povo de Deus era rico em nada, só tinha
esperança e o pó da estrada. Também sou Teu povo Senhor e
estou nessa estrada, somente a Tua graça me basta e mais
nada. (2x)
2- O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no
amor. O povo de Deus, chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou Teu povo Senhor e estou nessa
estrada, perdoa se às vezes não creio em mais nada. (2x)
3- O povo de Deus também teve fome e Tu lhe mandaste o pão
lá do céu. O povo de Deus, cantando deu graças, provou Teu
amor, Teu amor que não passa. Também sou Teu povo Senhor
e estou nessa estrada, Tu És alimento na longa jornada. (2x)
4- O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor
preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores,
Seu poder proclamava. Também sou Teu povo Senhor e estou
nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. (2x)
03) ATO PENITENCIAL: MISERICÓRDIA SENHOR
Misericórdia, Senhor! Misericórdia! Misericórdia! (2x)
Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão.
Ao povo dá novo alento: a Tua graça e perdão!
04) ATO PENITENCIAL: CORAÇÃO INQUIETO
Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra Vós.
E com meu coração inquieto resolvi voltar! E mesmo sem saber
como expressar-me, peço Vossa misericórdia.
Senhor, misericórdia! Cristo, misericórdia!
Senhor, misericórdia!
Meu Pai, resolvi voltar! (2x)

05) ACLAMAÇÃO: SHEMÁ ISRAEL
Shemá Israel, Adonai helohenu! Adonai ehá! (2x)
Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus! Um é o Senhor! (2x)
06) ACLAMAÇÃO: LOUVOR E GLÓRIA A TI, SENHOR
Louvor e Gloria a Ti, Senhor!
Cristo Palavra de Deus! Cristo Palavra de Deus!
1- O homem não vive somente de pão mas de toda palavra da
boca de Deus!
07) OFERTÓRIO: ÉS JESUS A OFERTA PREFERIDA
1- És Jesus, a oferta preferida pelo Pai, do mundo redenção.
Junto vai contigo minha vida. Como Tu, me entrego pelo irmão.
Ofertar ao Pai o Vinho e Pão. É lembrar a morte do Senhor.
É entrar com Ele em comunhão.
Partilhar Sua vida e Seu amor.
2- “Eis me aqui!” ao Pai falaste um dia. De meu ser eu faço uma
oblação. Eu também assim como querias, vou ficar unido à Tua
paixão.
08) OFERTÓRIO: A MESA SANTA QUE PREPARAMOS
1- A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, oh
Senhor. O pão e o vinho, frutos da Terra, duro trabalho, carinho
e amor!
Ô, ô, ô, recebe Senhor! Ô, ô, recebe Senhor! (2x)
2- Flores, espinhos, dor e alegria. Pais, mães e filhos diante do
altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor,
transformar!
3- A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar.
Tua bondade vem com fartura é só saber reunir, partilhar.
09) SANTO: O SENHOR É SANTO
O Senhor é Santo! (3x)
O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai!
Que seu Reino de Amor se estenda sobre a Terra.
O Senhor é Santo! (3x)
Bendito o que vem em nome do Senhor! (2x)
Hosana! Hosana! Hosana!
10) CONSAGRAÇÃO: JESUS, MISERICÓRDIA ÉS!
Jesus, misericórdia És! Jesus, misericórdia És!
Jesus, misericórdia, misericórdia, misericórdia És! (2x)
11) CONSAGRAÇÃO: CHAGAS ABERTAS
Chagas abertas, oh coração ferido.
Sangue de Cristo está entre nós e o perigo! (2x)

12) COMUNHÃO: VINDE OH POVO ESCOLHIDO
1- Vinde oh povo escolhido. Entrai na presença do Senhor. Tomai vossos lugares no banquete que o Rei para todos preparou.
Exaltai! Bendizei! Cantando salmos de louvor.
Tomai! Comei! O Corpo Santo do Senhor!
2- Ao aproximar-se aquele dia. Em que Jesus se entregaria em
oblação. Deixou à Sua Igreja, a Eucaristia: Alimento que conduz
à Salvação.
3- Esta unidade misteriosa. O Corpo, a Igreja e a Hóstia gloriosa.
O céu abraça a Terra em comunhão. Deus se faz presente neste
Pão.
13) COMUNHÃO: A FORÇA DA EUCARISTIA
1- Quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo.
Quando o bem ao mal ceder, e tua vida não quiser, Ver um novo
amanhecer.
Levanta-te e come! Levanta-te e come!
Que o caminho é longo, caminho longo!
Eu sou Teu alimento, óh caminheiro!
Eu sou o Pão da Vida verdadeiro!
Te faço caminhar, vale e monte atravessar,
pela Eucaristia, Eucaristia!
2- Quando te perderes no deserto e a morte então sentires
perto. Sem mais força pra subir, sem coragem de assumir, o que
Deus de ti pedir.
3- Quando a dor, o medo, a incerteza, tentam apagar tua chama
acesa. E tirar do coração a alegria e a paixão. De lutar não ser
em vão.
4- Quando não achares o caminho, triste e abatido vais sozinho.
O olhar sem brilho e luz, sob o peso de tua cruz, que a lugar
nenhum conduz.
5- Quando a voz do anjo então ouvires e o coração de Deus sentires. Te acordando para o amor, renovando teu vigor, Água e
Pão o bem maior.
14) AÇÃO DE GRAÇAS: UM JOVEM GALILEU

alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio
de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de
Jesus, que tinha tanto amor.
15) ENVIO: QUANDO JESUS PASSAR
Quando Jesus passar! (3x) Eu quero estar no meu lugar.
1- No meu telônio ou jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar. Buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar.
2- No meu trabalho e na minha casa. No meu estudo e no meu
lazer. No compromisso e no meu descanso. No meu direito e
no meu dever.
16) ENVIO: TOMADO PELA MÃO

Tomado pela mão com Jesus eu vou,
sigo-o como ovelha que encontrou o pastor.
Tomado pela mão, com Jesus eu vou aonde ele for. (2x)
1) Se Jesus me diz: Amigo, deixa tudo e vem comigo onde Tudo
é mais formoso e mais feliz. Se Jesus me diz: Amigo, deixa tudo
e vem comigo. Eu, minha mão porei na sua e irei com Ele.
2) Eu te levarei, amigo, a um lugar comigo, onde o Sol e as estrelas brilham mais. Eu te levarei amigo a um lugar comigo,
onde tudo é mais formoso e mais feliz.
17) ENTRADA: HINO – APOSTOLADO DA ORAÇÃO

1- Levantai-vos soldados de Cristo. Sus correi, sus voai a vitória.
Desfraldando a bandeira de glória, o imortal coração de Jesus.
(2x)
2- Não nascemos senão para a luta, de batalha amplo campo é
a terra. É renhida e constante esta guerra, é herança dos filhos
de Adão. (2x)
3- É Jesus nosso Rei Soberano, de vencer dá-nos firme promessa. Seu amor que atrair-nos não cessa, nos prepara eternal galardão. (2x)
18) ENVIO: CORAÇÃO SANTO

Coração Santo, Tu reinarás!
Tu nosso encanto, sempre serás! (2x)

1- Um certo dia, a beira mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar, do jeito que
ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de
quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se
espalhou e todos vinham ver. O fenômeno do jovem pregador
que tinha tanto amor.

1- Jesus amável, Jesus piedoso, Deus amoroso, frágua de amor!
Aos Teus pés venho, se Tu me deixas, humildes queixas, sentido
expor!

2- Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol e o povo a escutar, histórias
tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar, enchia o coração
de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama
se espalhou e todos vinham ver. O fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.

19) ENVIO: HINO – SÃO JUDAS TADEU

3- Em plena rua, naquele chão naquele poço e em casa de Simão. Naquela relva, no entardecer o mundo viu nascer, a paz
de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração
voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama
se espalhou e todos vinham ver. O fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.
4- Um certo dia ao tribunal alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que Ele fez quais foram seus
pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de

2- Divino Peito, que amor inflama. Em viva chama de Eterna
Luz! Porque a tens sempre, reconcentrada. Não adorada, doce
Jesus!

São Judas Tadeu novamente aqui estou eu, nessa hora de aflição
e necessidade. São Judas Tadeu novamente aqui estou eu,
abrindo meu coração te pedindo piedade.
1- Tantas vezes eu errei e na escuridão vaguei, procurando por
uma saída, pro meu desespero. Mas na bruma te avistei e cansado
supliquei. Me ajuda a encontrar o caminho da paz, me ampare Senhor não me deixe jamais.
2- Oh meu Santo protetor, eu prometo em teu louvor, sempre honrar o teu nome, oh meu poderoso patrono. Grande amigo de Jesus
me dirige me conduz. Pra que eu possa alcançar essa graça o favor,
intercede por mim junto ao nosso Senhor!

